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 المستخلص:

منطقة الرياض  –وظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية هدف البحث ايل التعرف على أثر عوامل الرضا ال      
دراسة تطبيقية على مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي حيث اشتملت الدراسة على ستة مصانع. ولتحقيق أهداف البحث مت 

ملصانع. اما أداة البحث فكانت استبانة مت توزيعها ( من العاملني يف هذه ا200استخدام املنهج الوصفي، وكانت العينة مكونة من )
. %32.6أن غالبية أفراد العينة من املستوى التعليمي اجلامعي بلغت نسبتهم على العينة، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث 

بت البحث أن عوامل ليمي وسنوات اخلربة(. أثوأن العوامل الدميغرافية اليت تؤثر على اإلنتاج هي )العمر، احلالة االجتماعية، املستوى التع
.  وأن مجيع العبارات اليت تعرب عن مستوى الرضا الوظيفي % 8..8الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج بأمهية نسبية مرتفعة حيث بلغت 

اج العاملني على رفع إنتضرورة االهتمام بالرضا الوظيفي وعوامله ألثره . ومن أهم توصيات البحث % 82.1حققت أمهية نسبية بلغت 
 وبالتايل إنتاج املصانع.
 مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي.-اإلنتاج -عوامل الرضا الوظيفي-مفهوم الرضا الوظيفي  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The research aims to identify the impact of factors of job satisfaction to date production 
plants in Saudi Arabia – Riyadh region  

An Empirical Study on the dates factories in the provinces of Alghat and Zulfi. The 
study included six factories  

To achieve the objectives of the research the researcher adopted the descriptive 
approach, and the sample was composed of 100 workers in these factories. The search 
tool is a questionnaire distributed to the sample. The most important findings is that  
most the sample individuals  are university-level education accounted for 61.3% and 
demographic factors which  effect on  the production are (age, marital status, 
educational level and years of experience).  The search proved that the job satisfaction 
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factors affect highly on the production, reaching 89.8%.  All statements that reflect the 
level of job satisfaction achieved with relative importance about 81.2%. One of the 
main recommendations of the research is the need to focus on job satisfaction and its 
factors to its impact on increasing production of workers and thus the production of 
factories. 

 

 المقدمة: 
إن هنالك عدداً من املوارد اليت حتتاجها املنظمات بصور عامة واملصانع بصورة خاصة و يعد العنصر البشري يف 

ة تلعب دورًا رئيسًا يف اجيمقدمة هذه املوارد اليت تقوم عليها املصانع، وىف الوقت نفسه ميثل العنصر البشري طاقة إنت
مساعدة املصانع على حتقيق أهدافها املرسومة، من هنا فقد اهتمت املصانع باألفراد العاملني ونال موضوع الرضا 
الوظيفي اهتماماً بارزاً على الساحة األكادميية مما نتج عنه ظهور بعض الدراسات عن املوضوعات املتعلقة به والفرعية 

. دريب واألجور والرتقيات واحلوافز  وتقومي أداء العاملني وإعادة اهلياكل التنظيمية والتسكني الوظيفيمنه كالتعيني والت
لذلك يعد الرضا الوظيفي من املوضوعات اليت ينبغي أن تظل موضوعاً للبحث والبحث بني فرتة وأخرى عند إدارة املوارد 

ما  إلداري للعمل، وذلك ألسباب متعددة منها على سبيل املثالالبشرية والقادة ومشريف اإلدارات واملهتمني بالتطور ا
يرضى عنه الفرد حاليًا ال يرضى عنه مستقباًل، لذلك تعترب املوارد البشرية العنصر األساسي لنجاح أي منظمة بصورة 

ق بني قدرة يعامة واملصانع بصورة خاصة إذا ما مت وضع العنصر البشري املناسب يف املكان املناسب من خالل التنس
األفراد وخصائص الوظائف. يتناول البحث أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية 
السعودية مبحافظيت الغاط والزلفي ويشمل مجيع املوظفني بكافة درجاهتم الوظيفية ومواقعهم اإلدارية املختلفة عدا فئة 

ستة مصانع، ثالثة منها يف الغاط واألخرى يف الزلفي، وقام الباحث بالزيارة  العمال واحلرس، حيث تشمل الدراسة
 العلمية والعملية هلا.

 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف معرفة أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية 

من هنا منطقة الرياض والتعرف على الرضا الوظيفي وأمهيته، و  –يدراسة حالة مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلف
سعي البحث إىل معرفة واقع هؤالء العاملني ومدى رضاهم الوظيفي عن عملهم وكذلك معرفة تأثري عوامل الرضا 

 الوظيفي على مستوي اإلنتاج لدى العاملني فيها، فيمكن صياغة مشكلة البحث يف األسئلة التالية:
 قة ارتباطية بني عوامل الرضا الوظيفي واإلنتاج هل هناك عال 
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    ما أثر العوامل الدميوغرافية على اإلنتاج 
  ما هو مستوي الرضا الوظيفي لدي العاملني 

 أهمية البحث: 
يكتسب البحث أمهيته من أمهية موضوعه عوامل الرضا الوظيفي، وأنه يساعد يف معرفة أثر عوامل الرضا الوظيفي 

ى إنتاج مصانع التمور، ويساعد املسؤولني يف معرفة العوامل اليت تزيد من كفاءة املوظفني ورضاهم، كما اليت تؤثر عل
تنبع أمهيته من ندرة الكتابات اليت تطرقت له، وحسب علم الباحث فإن مكتبات الدراسات العليا يف اجلامعات العربية 

مزيد من احلقائق العلمية منها باحثون آخرون للكشف عن  ينطلق قاعدة يف بناء نتائجه تساعدحتتاج هلذا املوضوع، كما 
مل املتعلقة بعوامل الرضا الوظيفي، وتنبع أمهيته يف تقدمي املقرتحات والتوصيات لصناع القرار يف املصانع ملعرفة أهم  عوا

يسهم هذا البحث يف فتح  نالرضا الوظيفي اليت تؤثر على املوظفني وبالتايل على العملية اإلنتاجية. ويتوقع الباحث أ
آفاق جديدة يف مزيد من الدراسات يف جماله، وأن يكون إضافة جديدة للمعرفة يف جمال الفكر التنظيمي بصفة عامة 

 وموضوعه بصفة خاصة، ويعد إضافة للمكتبة العربية اليت ما زالت تفتقر إىل هذه البحوث.
 أهداف البحث:

 هداف أمهها ما يلي:يرمى هذا البحث إىل حتقيق عدد من األ
 .إلقاء الضوء على مفهوم الرضا الوظيفي، وأمهيته 
 .معرفة عوامل الرضا الوظيفي 
 .مفهوم اإلنتاج واإلنتاجية 
 .تسليط الضوء على مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي 
 .الوقوف على الرضا الوظيفي للعاملني يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي 

 بحث:فروض ال
 يسعى هذا البحث الختبار الفروض التالية:

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني عوامل الرضا الوظيفي واإلنتاج يف مصانع التمور يف
 حمافظيت الغاط والزلفي.

 .تؤثر العوامل الدميوغرافية على اإلنتاج يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي 
 .مستوي الرضا الوظيفي لدي يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي عايل 
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 حدود البحث: 
 تتمثل حدود البحث فيما يلي:

يغطي هذا البحث أثر عوامل الرضا الوظيفي على اإلنتاج يف مصانع التمور مبحافظيت الغاط والزلفي،  الحدود المكانية:
 حمافظيت الغاط والزلفي.   –اض منطقة الري –اململكة العربية السعودية 

يغطي هذا البحث أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية  الحدود الزمنية:
 م.1023-م 1022دراسة حالة مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي للفرتة من 

 املصانع عدا فئة العمال واحلرس يغطي هذا البحث مجيع العاملني يف الحدود البشرية:
أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور يف اململكة العربية السعودية دراسة حالة  الحدود الموضوعية:

 منطقة الرياض.  –مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفي
 مصطلحات البحث:

 ما يتوقعه الفرد ح اثناء تأديته لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بنيبانه شعور الفرد بالسعادة واالرتيا عرف الرضا الوظيفي: 
 (1) م(1002. )عبد الباقي، من عمله ومقدار ما حيصل عليه فعال يف هذا العمل

ثر على اإلنتاج يف الوظيفي اليت تؤ يقصد بعوامل الرضا الوظيفي يف هذه البحث: عوامل الرضا  عوامل الرضا الوظيفي:
 مصانع التمور مبحافظيت الغاط والزلفي.

 (2)م( أن عوامل الرضا الوظيفي ما يلي:.100يري )حكيم، 
 عوامل ذاتية تتعلق بقدرات ومؤهالت ومهارات العاملني.-2
 عوامل تنظيمية تتعلق بظروف وشروط العمل.-1
 ثرة على العمل والعامل.عوامل بيئية تتعلق بالظروف البيئية املؤ -6

إن مصطلح اإلنتاج ولوقت قصري يشري إىل اإلنتاج املادي الذي تقدمه املنظمات الصناعية فقط، وهلذا فإن  اإلنتاج:
وظيفة اإلنتاج كانت تقتصر على تلك املنظمات اليت تقدم السلع كمخرجات لعملياهتا اإلنتاجية، ومع بداية عقد 

د إدارة نظام اإلنتاج املادي على إدارة نظام اإلنتاج اخلدمي. وأصبح هذا املصطلح اخلمسينات طبقت مبادئ، وقواع
يشري إىل اإلنتاج بشقيه املادي واخلدمي، وأصبحت وظيفة اإلنتاج تستخدم بالتبادل مع مصطلح إدارة اإلنتاج 

ة املتعلقة بإنتاج عة األنشطوالعمليات. وهلذا عرفت وظيفة اإلنتاج بأهنا وظيفة فنية إدارية متخصصة تقوم على جممو 
السلع واخلدمات، بدءاً من جتميع وهتيئة املدخالت الالزمة، مث إجراء العمليات التحويلية أو التجميعية أو الفنية عليها 

                                                           

 م.1002( الرضا الوظيفي يف املنظمات، صالح الدين حممد عبد الباقي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،1)
 م..100( الرضا الوظيفي لدي معلمي التعليم العام، عبد احلميد حكيم، جامعة أم القرى، السعودية،2)
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 (3) م(1020واحلصول على املخرجات ممثلة بالسلع واخلدمات اليت تشبع حاجات اجملتمع. )املنصور، 
 والزلفي: مصانع التمور بمحافظتي الغاط

تعترب منطقيت الغاط والزلفي من املناطق الزراعية يف منطقة الرياض وهبا عدد كبري من مزارع النخيل الذي ميتاز بالنوعية 
 عالية اجلودة، وهبما ستة مصانع هي:

 مصانع محافظة الزلفي مصانع محافظة الغاط
 مصنع متور العاليات مصنع شركة الفاخرة للتمور

 مصنع الرياض للتمور مصنع احلماده للتمور
 شركة مصنع متور الديوان احملدودة مصنع متور األرض الطيبة

 
 

 اإلطار النظري:
 المبحث األول: الرضا الوظيفي:

 :مفهوم الرضا الوظيفي
دة الباحثني، حيث عربوا عن مفهوم الرضا الوظيفي بعلقد حظي موضوع الرضا الوظيفي باهتمام العديد من 

تعريفات ومل يتفقوا على تعريف عام له، ويعود ذلك إىل االختالف يف القيم واملعتقدات وحماور االهتمام بني الباحثني، 
حنو عمله  دوكذلك االختالفات يف الظروف والبيئة احمليطة، فقد تطور مفهوم الرضا الوظيفي من كونه شعوراً حيمله الفر 

إىل مفهوم مركب حيدد مكونات الرضا الوظيفي وجوانبه املتعددة، وقد أشارت معظم الدراسات إىل أن الشعور بالرضا 
ينعكس إجيابيًا على إجناز األفراد، يف حني أن عدم الرضا يؤثر سلبًا على أدائهم، فمشاعر الرضا أو عدم الرضا قد 

الداخلي، حيث يظهر هذا االنفعال بشكل سلوك ميكن مالحظته من خالل  تتطور لتصبح حالة من االنفعال النفسي
أن مفهوم الرضا الوظيفي  (5) م(1..2. يري )مسعد، (4) م(1002حب الفرد لعمله أو نفوره منه. )احليدر وآخرون، 

ما يؤدي إىل التوافق  ويعين التوافق واالنسجام بني العمل الذي يقوم به الفرد، وبني الدوافع الباطنة لدى هذا الفرد، وه
بني املصلحة العامة، أو مصلحة املؤسسة، أو مصلحة اجملتمع وبني املصلحة الذاتية للفرد، أو رغبته وهواياته وميوله 
ومهما أّكدنا أمهية التجرد واإلخالص، فإن جزءاً ال بد أن يظهر يف العمل، من خصائص الفرد وميوله. يري )الشرايدة، 

                                                           

 م.1020( إدارة العمليات اإلنتاجية األسس النظرية والطرائق الكمية، كاسر املنصور، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ،3)

صحي يف مدينة الرياض، الرياض، مركز البحوث. دراسة تطبيقية على )القطاع الصناعي يف عمليات اخلفجي ( الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع ال4)
 م.1002املشرتكة(، جامعة امللك عبد العزيز، عبد احملسن احليدر، إبراهيم بن طالب،

 م.1..2، 2 احلديث، اإلسكندرية، ط( حبوث يف االقتصاد العريب وأهم حتديات القرن احلادي والعشرين، حميي مسعد، املكتب العريب5)
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 وظيفته، من املوظف يستمده والذي واالرتياح السرورو  بالقناعة النفسي الشعور رضا الوظيفي هوال أن :(6) م( 1008
 اإلدارة ومن واستقرار، ،معنويةو  مادية مزايا من الوظيفة هذه له توفره ( وممامرؤوسني زمالء، رؤساء، (العمل مجاعةو 

  .الوظيفي والتقدم املهين النمو فرص ومن) .اإلشراف (املباشرة
 أهمية الرضا الوظيفي: 

من املسلم به أن لرضا األفراد أمهية كبرية حيث يعترب يف أغلب احلاالت مقياساً ملدى فعالية األداء، وإذا كان  
ظمة، ومن ناحية أخرى تتوقعها املنرضا األفراد الكلي مرتفعاً فإن ذلك سيؤدي إىل نتائج مرغوب فيها تضاهي تلك اليت 

فإن عدم الرضا يسهم يف التغيب عن العمل، وإىل كثرة حوادث العمل والتأخر عنه والدوران الوظيفي، كما يؤدي إيل 
تفاقم املشكالت العمالية وتوجيههم إلنشاء احتادات عماليه للدفاع عن مصاحلهم، وأخرياً يتولد عن عدم الرضا مناخ 

هناك عالقة طردية وثيقة بني الرضا الوظيفي واإلنتاجية، كما أن زيادة  (7) م(8..2يري )غازي، . تنظيمي غري صحي
الرضا الوظيفي يؤدي إىل أداء مرتفع ألن هناك عالقة طردية بني الرضا واألداء حيث كلما زادت درجات الرضا ارتفعت 

أمهية الرضا الوظيفي حيث حدد عددًا من األسباب اليت تدعو إىل  (8) م(1..2وضح )حرمي، معدالت األداء. 
 االهتمام بالرضا الوظيفي وعلى النحو التايل: 

 إن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إىل ارتفاع مستوى الطموح لدى العاملني يف املؤسسات. .2
 .ملؤسسات املختلفةإن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إىل اخنفاض نسبة غياب العاملني يف ا .1
 إن األفراد ذوي درجات الرضا الوظيفي املرتفع يكونون أكثر رضا عن وقت فراغهم.   .6
 إن العاملني األكثر رضا عن عملهم، يكونون أقل عرضة حلوادث العمل. .2

 عوامل الرضا الوظيفي:
ري إىل الرضا الوظيفي، يشأنه من أجل حتديد العوامل يف حميط العمل اليت تؤدي  (9) م(1002يري )فليه وآخرون، 

م( إىل أن أحد الباحثني قد قام مبراجعة التجارب يف هذا اجملال، وتبني أن هناك عددًا من األبعاد 2.80فرانسيس )
،املؤسسة إدارهتا   Supervision، اإلشراف The work itselfاليت حتدد الرضا الوظيفي هي: العمل نفسه 

The organization and its management  فرص الرتقية،Promotion opportunities  ،
، Co- workers،زمالء العمل  Pay and other financial benefitsالراتب واالمتيازات املالية األخرى 

                                                           

 م.1008، 2( الرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عملية، سامل الشريدة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط6)

امعة عني مشس، حممد غازي، ج ( اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، إدارة الصراعات التنظيمية كأحد العوامل احملددة لكفاءة اإلدارة العليا يف املنظمة، سيد7)
 م.8..2العدد األول، 

 م.1..2، 1( السلوك التنظيمي، حسني حرمي، دار زهران، عمان، ط8)
 م.1002، 2( السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، فاروق فليه، والسيد عبد اجمليد، دار املسرية، عمان، ط9)
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 .Content of job، حمتوى العمل Security، األمن Working conditions ظروف العمل
عوامل مهمة للرضا الوظيفي عن العمل تتصل  حدد ستة Keithأن كيث  (10) م(1..2ويذكر )السامل، 

 الثالثة األوىل منها بالعمل مباشرة، والثالثة األخرى بظروف أو جوانب أخرى هي:
 أواًل: العوامل المتصلة مباشرة بالعمل:

 . كفاية اإلشراف املباشر.2
 . الرضا عن العمل نفسه.1
 . االندماج مع الزمالء يف العمل.6

 ثانياً: العوامل المتصلة بظروف أو جوانب أخرى:
 توفري األهداف يف التنظيم.  .2
 إنصاف املكافآت االقتصادية وغريها. .1
 احلالة الصحية البدنية والذهنية. .6

أمجلت معظم الدراسات أن العوامل احملددة للرضا الوظيفي تتمثل يف العناصر اآلتية  (11) م(1006ويقول )سلطان،
األجر، فرص النمو واالرتقاء الوظيفي، أسلوب اإلشراف والقيادة، جمموعة العمل، الرضا عن النواحي  الرضا عن الوظيفة،

 االجتماعية، ساعات العمل، ظروف العمل املادية وعدالة العائد.
 المبحث الثاني: اإلنتاج:

 مفهوم اإلنتاج: 
خلدمية امللموسة، إال أن ظهور القطاعات ا لقد اقتصر مفهوم اإلنتاج، سابقا على الشركات الصناعية املنتجة للسلع

ومسامهتها يف الناتج القومي للبلدان الصناعية قد وضع شركات صنع وتقدمي اخلدمات يف مصاف الشركات الصناعية 
ومهد الطريق أمام نقل وتطبيق مفاهيم اإلنتاج يف الشركات اخلدمية بعد أن كانت مقتصرة على الشركات الصناعية. 

هّمة يف سلسلٍة حتتوي على جمموعٍة من العمليّات (12) م(1020 )عبد الوهاب،
ُ
. ويُعرُف اإلنتاج أيضاً بأنّه اخلطوُة امل

ستفيد )املوسوعة العربية العاملية ،
ُ
 م(...2اليت ُتساهُم يف احلصوِل على سلعٍة أو خدمٍة ُمعّينة يتمُّ تقدميها إىل اجلمهوِر امل

اإلنتاج ليس خلق املادة وإمنا هو خلق املنفعة، أو إضافة منفعة جديدة. ومبعىن  . يرى الفكر االقتصادي احلديث إن(13)

                                                           

 م.1..2، 2اجلامعية، سامل السامل، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، ط( الرضا الوظيفي للعاملني يف املكتبات 10)

 م.1006، 2( إدارة املوارد البشرية، حممد سلطان، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، ط11)
 م.1006( إداره العمليات واإلنتاج، إميان عبد الوهاب، دار نشر مطابع الوالء، عمان، 12)
 م....2، 1عة العربية العاملية، اململكة العربية السعودية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط( املوسو 13)
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آخر إجياد استعماالت جديدة مل تكن موجودة من قبل، وهبذا فإن اصطالح اإلنتاج يطلق على ما يلي: تلك العمليات 
قل فيه املنفعة ت النقل من مكان تاليت تغرّي من شكل املادة فتجعلها صاحلة إلشباع حاجة ما )املنفعة الشكلية(. عمليا

الشيء إىل مكان تزيد فيه املنفعة دون تغرّي شكله )املنفعة املكانية(. عمليات التخزين، حيث يضيف التخزين منفعة إىل 
 .(14) م(1021)دودين، .  السلعة )املنفعة الزمنية(
إىل إمجايل عدد الوحدات املنتجة  ان اإلنتاج هو اصطالح يشري (15) م(1002ويري )بالل ،مفهوم اخر لإلنتاج: 

يري )عبد و  )سلعة مادية أو خدمة( يف املنظمة خالل فرتة زمنية حمددة ويقاس اإلنتاج بوحدات عينية أو وحدات نقدية.
حتويل املدخالت )مواد، أموال، عمال، آالت، معلومات( إىل سلع أو  أن اإلنتاج هو عملية (16) م(1020الغفور،

 خدمات.
 اجية:تعريف اإلنت
ان اإلنتاجية تعرف بعدد من التعريفات أكثرها شيوعًا هو أن اإلنتاجية هي النسبة بني  (17) م(1002يري )بالل، 

املال(،  راس-العمالة-املاكينات-املخرجات من املنتجات أو اخلدمات إىل املدخالت من عناصر اإلنتاج وهي )اخلامات
أنَّ اإلنتاج يشري إىل أمجايل املخرجات  (18) م(1006وترتبط اإلنتاجية بأمجايل الناتج القومي. بينما يري )احلسني،

 )بالوحدات العينية أو النقدية( أما اإلنتاجية فتشري إىل العالقة بني املخرجات واملدخالت.
 : أهداف وظيفة ااْلنتاج واإلنتاجية

 نتاج والعمليات هو ما يسمى بالقيمة املضافة أثناء عمليات التحويل ،" أن القيمة املضافةأن اهلدف من وظيفه االا 
Valued added  هي املصطلح الذى يستخدم لوصف الفرق بني تكلفه املدخالت ، وقيمه أو سعر املخرجات

كز الشرطة ، أو ، أو مرا  وىف املنظمات اليت ال تستهدف الربح جند ان قيمه املخرجات ) مثل تكاليف الطرق السريعة
مراكز أطفاء احلرائق( هي قيمتها بالنسبة للمجتمع ، وكلما زادت القيمة املضافة ، كلما زادت فاعليه هذه العمليات ، 
اما بالنسبة للمنظمات اليت هتدف اىل الربح ، فان تكلفه املخرجات يتم قياسها باألسعار اليت يرغب العمالء يف دفعها 

وتستخدم املنظمات االاموال الناجتة عن القيمة املضافة يف أجراء البحوث والتطوير وىف . اخلدماتهلذه السلع او 
االاستثمار يف أنشطه جديده أو شراء معدات جديده ، وىف حتقيق األرباح، وكنتيجة لذلك ، فكلما زادت القيمة املضافة 

 .، كلما زادت كميه التمويل الالزمة لتحقيق تلك االاهداف
                                                           

 م.1021، 2( إدارة اإلنتاج والعمليات، أمحد دودين، األكادمييون للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، ط14)
 م.1002، 2اإلسكندرية، ط ( إدارة اإلنتاج والعمليات، حممد بالل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،15)
 م.1020، 2( اقتصاديات اإلنتاج الصناعي، عبد الغفور كنعان، دار وائل، عمان، ط16)

 .20( مرجع سبق ذكره، ص17)
 م.1006( مقدمة يف إدارة اإلنتاج والعمليات، حممد أبديوي احلسني، دار املناهج، عمان، 18)
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 ص وظيفة اإلنتاج:خصائ
 من التعريفات السابقة نستطيع أن نشتق جمموعة خصائص لوظيفة اإلنتاج وهي: 

 .وظيفة اجتماعية تقوم على العمل اجلماعي ألبناء اجملتمع يف إطار مؤسسايت 
 .وظيفة اقتصادية تتم يف إطار القوانني االقتصادية 
 ت املنظمة صناعية أو خدمية.وظيفة رئيسة تشتق من املهمة الرئيسة للمنظمة سواء كان 
 .وظيفة حمورية حيث أن باقي وظائف املنظمة تشتق منها وتعمل على إكمال دورة اإلنتاج 

 الدراسات السابقة:
بالرجوع ايل الدراسات السابقة املتصلة مبوضوع البحث ظهر للباحث ندرة البحوث والدراسات ذات الصلة املباشرة 

دراسات على موضوع الرضا الوظيفي بصورة عامة، لذا فان البحث احلايل حياول مبوضوع البحث، حيث ركزت معظم ال
التعرف على أثر عوامل الرضا الوظيفي على اإلنتاج يف مصانع التمور مبحافظيت الغاط والزلفي. وبالتايل سنستعرض 

  مخسة من الدراسات السابقة يف هذا الصدد من الرسائل العلمية املتاحة على النحو التايل:
 أواًل: الدراسات العربية:

هدفت إىل التعرف على واقع الرضا الوظيفي السائد ومستويات األداء لدى  (19) هـ(2212دراسة الشهري ) (2)
مفتشي اجلمارك مبنطقة الرياض، والتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية وفقا للمتغريات الشخصية 

ؤهل العلمي، الراتب، األمن الوظيفي، ظروف العمل، العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني، االتية )اجلنس، سنوات اخلدمة، امل
( عند 1...18الرتقية(. واشارات نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بني مستوي الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية، بلغ)

عالقة طردية بني املتغريين أي  أي أن هنالك  0.02ومعامل ارتبا ط بريسون عند مستوي داللة  0.02مستوي داللة 
 كلما زاد الرضا زادت اإلنتاجية وكلما زادت اإلنتاجية زاد الرضا.

 (على تطبيقية الوظيفي دراسة األداء على وآثاره العاملني لدى الوظيفي الرضا (20) م(.100( دراسة الشمري )1)
 العاملني املوظفني لدى الوظيفي الرضا مستوى على هدفت إىل التعرف)املشرتكة  اخلفجي عمليات يف الصناعي القطاع

 مستوى زيادة ارتباط مدى العاملني وقياس بني الوظيفي األداء يف الفروقات اسباب على الصناعي والتعرف القطاع يف
 ٩٠ نسبته ما ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة إن .لدى العاملني الوظيفي األداء نسبة بزيادة الوظيفي الرضا
 .أعمال من ما يقدمونه مقابل عليه حيصلون عما برضا يشعرون العينة أفراد من %

                                                           

شهري، قية ملوظفي مجارك منطقة الرياض، رسالة ماجستري، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، علي ال( الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية، دراسة تطبي19)
 هـ.2212علي، 

 م..100( الرضا الوظيفي لدى العاملني وآثاره على األداء الوظيفي، سامل الشمري، 20)
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واليت هدفت إىل معرفة ماهية حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف  (21)م(1001( دراسة  عبد اجمليد )6)
توى حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني باجلهاز املصريف السوداين، رفع معدل اإلنتاجية وتقدمي اخلدمات مبسالسوداين، كيفية 

متطور ومواكب للدول املتقدمة، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث  تتمثل يف: اهتم البنك بكوادره البشرية مما 
عالية  شف البحث  أن نسبة كبرية من أفراد العينة هلم وظائفجعلهم من أفضل العاملني باجلهاز املصريف السوداين، وك

مما يعكس الدرجة العالية لإلدراك والفهم، واهتم البنك بالرضا الوظيفي للعاملني مما ينعكس إجياباً على العاملني برضائهم 
 عن مؤسستهم وإدارهتم وعلى البنك وذلك بزيادة موارده وتوسعه.

إىل معرفة مفهوم وواقع العمل ورضاء العاملني يف بنك الربكة السوداين،  (22)(م1003( هدفت دراسة أمحد )2) 
وتوضيح مدى تأثري بيئة العمل الداخلية على إشباع الدوافع وحتقق الرضا الوظيفي للعاملني يف بنك الربكة السوداين، 

لعاملني ويظهر الرضا الوظيفي لوكشفت نتائج البحث  إن هنالك عالقة ارتباط طردي بني بيئة العمل الداخلية ودرجة 
ذلك من خالل املتغريات اليت مت اختبارها فكلما كانت البيئة معينة ومرحية كلما كانت درجة الرضا الوظيفي عالية، كما 
أثبتت النتائج أن سياسات تنمية وتطوير العاملني ذات تأثري مباشر على درجة الرضا الوظيفي للعاملني )التعيني/ 

األداء/ الرتقيات/...( فقد اتضح أن هنالك قصوراً يف بعض النواحي مما أثر على الرضا الوظيفي للعاملني  التدريب/ تقيم
وعليه هذه السياسات تستوجب الوقوف واملراجعة بتطويرها ومواكبتها مما يناسب دوافع العاملني حتقيقاً لرضاهم الوظيفي،  

 عاملني و ال حيفزهم للعمل. كما وجد أن نظام احلوافز املطبق ال يشبع دوافع ال
وقد هدفت هذه الدراسة إىل توضح أثر نظم احلوافز على درجة الرضا الوظيفي  (23) م(1003( دراسة إبراهيم )2) 

للعاملني، التعرف على تقيم املوظف يف اجلامعة لنظام احلوافز املمنوحة له ملعرفة مدى رضاه عن احلوافز اليت يتقاضاها 
على أهم مشكالت نظام احلوافز اليت يعاين منها العاملني باجلامعة. وكانت أهم نتيجة توصل إليها واجتاهاته والتعرف 

الباحث هي أن املوظفني العاملني يف كلية التجارة جبامعة النيلني غري راضني عن نظام احلوافز املطبق يف الكلية، أجاب 
ا عليها فية وإن هنالك أنواعاً أخرى من احلوافز جيب أن حيصلو معظم املوظفني بأهنم يرون أن احلوافز املمنوحة هلم غري كا

 واحلوافز تعزز الثقة بالنفس والوالء واالنتماء للعمل والوظيفة.
 ثانياً: الدراسات األجنبية:

الدراسة إىل التعرف على الرضا الوظيفي هدفت  (24) مCurtis et al (2...)دراسة كريتس وآخرون  -2
( من املرشدين 212لدى املرشدين النفسيني يف ضوء بعض املتغريات الدميغرافية، واشتملت العينة على )

                                                           

 م.1001 منشورة، جامعة الزعيم األزهري، طارق عبد اجمليد، ( حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف السوداين، رسالة ماجستري غري21)
 م.1003،( الدافعية والرضا الوظيفي للعاملني يف القطاع املصريف، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أمريه أمحد22)
 م.1003رة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أمحد إبراهيم، ( نظام احلوافز وأثرها على الرضا الوظيفي، رسالة ماجستري غري منشو 23)

(24)Curtis Michael J. et al (1999). Relationship among the professional practices and demographic 

characteristics of school psychologists, School Psychology Review, 31 (1), 13-19. 
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القة وجود رضا وظيفي عام لدى أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل والعالنفسيني وأسفرت نتائج البحث عن 
خفض لدى أفراد العينة بالنسبة )الراتب، فرص الرتقية(، أن املرشدين الذين مع اإلشراف، وجود رضا وظيفي من

 يتقاضون راتبا أعلى لديهم رضا وظيفي أكثر من املرشدين الذين يتقاضون راتبا أقل
بعنوان: "املؤشرات اليت تؤثر  (Porter and Lawler) (25) (3..2يف دراسة أعدها بورتر   ولولر ) -1

 Indications of Human Resources Effection and ”ظيفةعلى األفراد يف ترك الو 
Job Withdrawal .” هبدف قياس جمموعة من العناصر املرتبطة بالرضا الوظيفي مثل الشعور باألمهية

والتقدير، واملكافآت اخلارجية، مثل املكافآت املادية، واحلوافز النقدية. وقد توصلت البحث إىل وجود عالقة 
 فآت الداخلية وعناصر املكافآت اخلارجية.بني عناصر املكا

 :التعليق على الدراسات السابقة 
 أواًل: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة: 

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة تباين موضوعاهتا وأهدافها، ومت التوصل إىل أن مجيع الباحثني اهتموا 
م(، 1001ه وعناصره، وأكدت على أمهيته كدراسة عبد اجمليد )مبوضوع الرضا الوظيفي وبعض حمددات

م(.  أما االختالف بني الدراسات السابقة فيظهر جليًا يف العينة املستهدفة ...2م(، وكريتس).100والشمري)
م( حمددات الرضا الوظيفي يف القطاع املصريف السوداين، بينما حتدثت 1001وموضوعها فتناولت دراسة عبد اجمليد )

 القطاع (على تطبيقية الوظيفي دراسة األداء على وآثاره العاملني لدى الوظيفي الرضام( .100دراسة الشمري )
م( هدفت الدراسة ...2) Curtis et alدراسة كريتس وآخرون وتناقشت املشرتكة(  اخلفجي عمليات يف الصناعي

 الوظيفي لدى املرشدين النفسيني يف ضوء بعض املتغريات الدميغرافية.إىل التعرف على الرضا 
 ثانياً: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: 

يتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم ويف تناول اهلدف نفسه وهو تسليط الضوء على الرضا 
مع بعض الدراسات يف تناول نفس املتغريات واختلفت مع بعضها من حيث العينة كدراسة عبد الوظيفي، كما اتفقت 

م( اليت أجريت على مويف املصارف السودانية، كذلك اختلفت معها مجيعا يف مكان التطبيق. كذلك ما  1001اجمليد)
املني، وساعات ، احلوافز ، تقومي أداء العمييز هذا البحث  أنه تطرق إيل أهم عوامل الرضا الوظيفي املتمثلة يف )األجور 

العمل، وعالقات الزمالء، وبيئة العمل،.....اخل( كذلك مما مييز هذا البحث  أنه متخصص يف املصانع العاملة يف التمور 
عل حمافظيت الغاط والزلفي، وهذا ما مل يتم يف أي دراسة سابقة،  مما جي –منطقة الرياض  -باململكة العربية السعودية 

هذه البحث  إضافة حقيقة ملكتبات الدراسات العليا باجلامعات يف اململكة العربية السعودية والوطن العريب بصورة عامة 
                                                           

(25)Porter, Lawler, (1996) Indications of Human Resources Effection and Job Withdrawl, 

Internet:// mweise. Bus. Okstate. Edu/classes/mgmt. 
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 وملكتبات املصانع واملهتمني بالصناعة بصورة خاصة ، وهي تعترب دراسة مكملة للدراسات اليت سبقتها وليس تكراراً هلا.
 سابقة:ثالثاً: االستفادة من الدراسات ال

استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف عدد من اجلوانب من أمهها املنهجية املستخدمة يف معرفة عوامل الرضا 
  الوظيفي، بعض اإلطار النظري، ويف بناء أداته.
 المبحث الثالث: منهجية البحث وإجراءاته: 

 يتبعها اليت الطريقة او أنه العلم يف احلقيقة إىل الوصول بقصد وضعها يتم اليت القواعد من جمموعة هومنهج البحث: 
 حنن الذي املوضوع أن ومبا .(26) م(1001وآخرون،  )بوحوش . احلقيقة الكتشاف للمشكلة دراسته يف الباحث
 الذي املنهج الوصفي على فقد اعتمدنا معرفة أثر عوامل الرضا الوظيفي على إنتاج مصانع التمور، هو حبثه بصدد
 بوصفها الواقع ويهتم يف توجد كما الظاهرة أو الواقع دراسة على يعتمد املنهج هذا ألن البحث هذه طبيعة يالئم
 التعبري أما ويوضح خصائصها، الظاهرة لنا يصف الكيفي فالتعبري (كميا تعبري أو كيفيا) تعبري عنها ويعرب دقيقا وصفا
 .األخرى املختلفة الظواهر مع ارتباطها درجاتو  حجمها أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقميا وصفا فيعطيها الكمي

 : اعتمد الباحث عند إجراء البحث امليدانية اخلطوات التالية:نتائج تحليل البحث الميدانية
 أوال: وصف مجتمع وعينة البحث:

القة عيقصد به اجملموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات ال( مجتمع البحث: 0)
 باملشكلة، واجملتمع األساسي للدراسة يتكون من العاملني مبصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفى.

ميكن تعريف العينة بأهنا شرحية )جزء( من جمتمع الدراسة حتمل خصائص وصفات هذا اجملتمع ( عينة البحث: 5)
.  متَّ اختيار مفردات عينة البحث من (27) م(1..2ومتثله فيما خيص الظاهرة موضوع البحث. )عودة، وآخرون، 

جمتمع البحث املوضح يف الفقرة السابقة عن طريق العينة القصدية وهي إحدى العينات غري االحتمالية واليت خيتارها 
ومت توزيع  (28) م(1..2الباحث من جمتمع البحث بطريقة عمديه من اجملتمع موضع البحث. )الكاللدة، وآخرون 

 ( %.6.( استمارة بنسبة اسرتجاع بلغت )6.انة جملتمع البحث ومت اسرتجاع )( استب200عدد )
 ثانيا: خصائص عينة البحث:

ومن خالل البيانات العامة اليت مت مجعها عن املبحوثني بواسطة اجلزء األول من استمارة البحث، وباستخدام التكرارات 
رتكيبة على صفات جمتمع املبحوثني من حيث ال اإلحصائية مت حتديد خصائص عينة البحث، وذلك هبدف التعرف

العلمية والعملية واالجتماعية، حيث إن هذه الصفات متثل متغريات قد يؤثر تغريها يف نتيجة هذه البحث إذا ما أعيد 
                                                           

 م.1001( مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، عمار بوحوش، وحممد الذنيبات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 26)
 م.1..2( أساسيات البحث العلمي، امحد عودة، ومتحي ملكاوي، مكتبة كتاين، اربد، 27)

 م.1..2( أساليب البحث العلمي يف ميدان العلوم اإلدارية، ظاهر الكاللدة، وكاظم جودة، زهران للنشر، عمان، 28)
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تطبيقها يف وقت الحق، وكذلك قد يؤثر تغريها يف نتائج الدراسات املماثلة إذا ما طبقت على نفس جمتمع البحث 
نتيجة هذا البحث كمحك لنتائجه وفيما يلي توزيع عينة البحث تبعا" للمتغريات الشخصية. فيما يلي حتليل  واختذت

 للبيانات الشخصية ألفراد عينة البحث حسب خصائصهم املختلفة.
 توزيع أفراد العينة حسب العمر:/2

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير العمر0جدول رقم)
 النسبة% العدد العمر

 62.2 66 سنة 60وأقل من  10من 
 ..20 68 سنة 20اىل أقل من 62
 2..2 28 سنة 20اىل أقل من  22

 2.6 2 سنة 20أكثر من 
 %200 6. المجموع

 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر
سنة( حيث بلغت نسبتهم  20- 62( أن النسبة الكربى من أفراد العينة تراوح أعمارهم ما بني )2اجلدول)يتضح من 

( % أما املرتبة األخرية 62.2سنة( بنسبة ) 60اىل  10وتأتى يف املرتبة الثانية الفئة العمرية ما بني ) %( ..20)
( %. وعلية يتضح أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما بني 2.6سنة( بنسبة ) 20من فكانت الفئة العمرية )أكثر 

 ( سنة مما يدل على نضج أفراد العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها.62-20)
 / توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية: 5

 فراد العينة وفق متغير الحالة االجتماعية( التوزيع التكراري أل5جدول رقم )
 النسبة% العدد الحالة االجتماعية

 ..22 21 متزوج
 8..6 61 عازب
 2.6 2 أخرى

 %200 6. المجموع
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

من أفراد العينة الكلية  %( ..22العينة من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم )( أن غالبية أفراد 1يتضح من اجلدول)
( % فقط من 2.6أما احلاالت األخرى فقد بلغت نسبتهم يف العينة ) %( 8..6بينما بلغت نسبة غري املتزوجني )
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 إمجايل العينة. وهذه النسبة تدل على استقرار أفراد العينة مما ينعكس ذلك على أدائهم.
 / توزيع إفراد العينة حسب المؤهل العلمي:1

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث وفق متغير المؤهل العلمي.1جدول رقم )
المؤهل 
 العلمي

 النسبة % العدد

 63.3 62 ثانوي
 32.6 21 جامعي

 1.1 1 فوق اجلامعي
 %200 6. المجموع

 م.1023إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية : المصدر
( % من 32.6( أن غالبية أفراد العينة من املستوى التعليمي اجلامعي حيث بلغت نسبتهم )6يتضح من اجلدول رقم )

وي ( %. أما املستوى التعليمي الثان1.1أفراد العينة بينما بلغت نسبة أفراد العينة من املستوى التعليمي فوق اجلامعي )
( % ويتضح من ذلك أن غالبية أفراد العينة ممن حيملون درجات فوق اجلامعية مما يدل على 63.3فقد بلغت نسبتهم )

 جودة التأهيل العلمي ألفراد العينة وبالتايل قدرهتم على فهم عبارات االستبانة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة.
 / توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:4

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة4رقم)جدول 
 النسبة% العدد سنوات الخبرة

 66.6 62 سنوات 2أقل من 
 ..22 .6 سنوات 20وأقل من  2

 ..26 26 سنة 22وأقل من  20
 1.2 1 سنة 22-10
 6.1 6 سنة فأكثر 22

 200 6. المجموع
 م.1023إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية : المصدر

سنوات( حيث بلغت نسبتهم  20-2( أن غالبية أفراد العينة ترتاوح سنوات خربهتم ما بني )2يتضح من اجلدول)
إما أفراد العينة والذين  %( ..26( سنة )22-20بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح سنوات خربهتم ما بني) %( ..20)
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( وهذه النتيجة تدل على نضج أفراد العينة 6.1سنة فأكثر( فقد بلغت نسبتهم ) 10خربهتم ما بني ) ترتاوح سنوات
 مما ميكنهم من اإلجابة على أسئلة االستبانة بشكل موضوعي.

 / توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية:2
 ة( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير الدرجة الوظيفي2جدول رقم )

 النسبة% العدد الدرجة
 21.1 23 20-22من 
 21.6 22 2اىل  .من 
 62.2 66 2اىل  2من 

 %200 6. المجموع
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

 %( 21.6( حيث بلغت نسبتهم )2اىل  .( أن غالبية أفراد العينة من الدرجة الوظيفية )من 2يتضح من اجلدول)
 22( أما أفراد العينة من الدرجة الوظيفية )62.2)%( 2اىل  2بينما بلغت نسبة أفراد العينة من الدرجة الوظيفية )من 

 ( % فقط من إمجايل العينة.21.1( بلغت نسبتهم يف العينة )20اىل 
 / توزيع أفراد العينة حسب الجنسية:2
 

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير الجنسية2رقم )جدول 
 النسبة% العدد الجنسية

 12.1 16 سعودي
 12.6 10 غري سعودي

 %200 6. المجموع
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

 
من إفراد العينة بينما  %( 12.6( أن غالبية أفراد العينة من غري السعوديني حيث بلغت نسبتهم )3اجلدول)يتضح من 

 من إمجايل العينة املبحوثه. %( 12.1بلغت نسبة أفراد العينة من اجلنسية السعودية )
 ثالثا: أداة البحث:

 مني:زمة ملوضوع البحث وتتكون االستمارة من قساعتمد هذا البحث على االستبانة كأداة للحصول على املعلومات الال
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ويشتمل على البيانات اخلاصة بأفراد عينة البحث: وهي البيانات الشخصية املتعلقة بوصف العينة  القسم األول: 
 / اجلنسية.3/ الدرجة الوظيفية. 2/ اخلربة.2/ املؤهل العلمى.6/ احلالة االجتماعية 1/ العمر/ 2وهي: 

مشل عبارات البحث األساسية: وهي احملاور واليت من خالهلا يتم التعرف على عبارات البحث. ويشتمل و القسم الثاني: 
( عبارة تقيس كل من عوامل الرضا وإنتاج التمور ومستوى الرضا. كما مت قياس 12هذا القسم على ثالثة حماور و )

يف  (،Likart Scale)يكرت اخلماسي درجة االستجابات احملتملة على الفقرات إىل تدرج مخاسي حسب مقياس ل
( درجات والذي ميثل يف حقل 2توزيع أوزان إجابات أفراد العينة والذي يتوزع من أعلى وزن له والذي أعطيت له )

( درجة واحدة ومتثل يف حقل اإلجابة )ال أوافق بشدة( 2اإلجابة )أوافق بشدة( اىل أدىن وزن له والذي أعطى له )
. وقد كان الغرض من ذلك هو إتاحة اجملال أمام أفراد العينة الختيار اإلجابة الدقيقة حسب تقدير وبينهما ثالثة أوزان

 (.1أفراد العينة. كما هو موضح يف جدول رقم )
 
 
 
 

 ( مقياس درجة الموافقة7جدول رقم )
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية
 أوافق بشدة 2 %80أكرب من درجة موافقة عالية جدا"

  أوافق 2 %80-10 درجة موافقة عالية 
 حمايد 6 %.3-20 درجة موافقة متوسطة
 ألوافق 1 %.2-10 درجة موافقة منخفضة

 ألوافق بشدة 2 %10أقل من  درجة موافقة منعدمة
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

( / 2+1+6+2+2الوسط الفرضي للدراسة: الدرجة الكلية للمقياس هي جمموع األوزان على عددها )وعليه يصبح 
( دل 6( وهو ميثل الوسط الفرضي للدراسة وعليه إذا ارتفع متوسط العبارة عن الوسط الفرضي )6( =22/2. =)2

 م املوافقة.الفرضي دل ذلك على عد ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة وإذا اخنفض متوسط العبارة عن الوسط
 رابعا: اختبار الصدق والثبات ألداة البحث:

 وللتأكد من صالحية أداة البحث مت استخدام اختبارات الصدق والثبات وذلك على النحو التايل:
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ى قياس ما صممت من أجله وبناء يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أهنا قدرة األداء عل/ صدق أداة البحث: 0
على نظرية القياس الصحيح تعىن الصالحية التامة خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة وقد 

 اعتمد البحث يف قياس صدق أداة البحث على كل من:
غة األولية بعد أن مت االنتهاء من إعداد الصي(: content validityاختبار صدق محتوى المقياس ) (أ)

ملقاييس البحث وحىت يتم التحقق من صدق حمتوى أداة البحث والتأكد من أهنا ختدم أهداف البحث مت عرضها 
( من احملكمني يف جمال موضوع البحث كما هو 3على جمموعة من احملكمني واخلرباء املختصني بلغ عددهم )

أداة البحث ومدى صالحية الفقرات ومشوليتها  (، وقد طلب من احملكمني إبداء أراءهم حول2موضح يف امللحق)
وتنوع حمتواها وتقومي مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات يروهنا مناسبة. وبعد أن مت اسرتجاع االستبيان من 
مجيع اخلرباء مت حتليل استجاباهتم واألخذ مبالحظاهتم وإجراء التعديالت اليت اقرتحت عليه، مثل تعديل حمتوى 

قرات وتعديل بعض الفقرات لتصبح أكثر مالئمة. وقد اعترب الباحث األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء بعض الف
التعديالت املشار إليها مبثابة الصدق الظاهري وصدق احملتوى لألداة واعترب الباحث أن األداة صاحلة لقياس ما 

  .(1لحق )وضعت له. وبذلك متَّ تصميم االستبانة يف صورهتا النهائية، أنظر م
مت التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث (: construct validityالصدق البنائي )  (ب)

وكل حمور من حماورها ومدى ارتباط هذه الفقرات املكونة هلا مع بعضها البعض والتأكد من عدم التداخل بينها، 
 ( يوضح ذلك:8جة الكلية واجلدول رقم )وحتقق الباحث من ذلك بإجياد معامالت االرتباط بني كل عبارات والدر 

 ( نتائج معامل االرتباط لمقياس محاور البحث8جدول رقم )
مستوى  قيمة االرتباط محاور البحث

 المعنوية
 0.000 0.83 عوامل الرضا الوظيفي

 0.000 0.12 إنتاج التمور
 0.000 0.13 مستوى الرضا الوظيفي

 0.000 0.82 إجمالي العبارات
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

( يوضح معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور البحث واملقياس الكلى الذي يبني أن معامالت االرتباط 8اجلدول )
جة ( وتعىن هذه القيم توافر در 0.83و 0.12( وترتاوح ما بني )0.02جلميع حماور البحث دالة عن مستوى معنوية )

 عالية من صدق االتساق الداخلي مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف البحث وحتليل نتائجها.
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أنه يقصد بالثبات هو أي أن املقياس يعطي نفس النتائج إذا  (29) م(2.82يري )عبد الفتاح، ( اختبار الثبات: 5)
نتائج  يف نفس الظروف والشروط وبالتايل فهو يؤدى إىل احلصول على نفس النتائج أوأعيد تطبيقه على نفس العينة(. 

متوافقة يف كل مرة يتم فيها إعادة القياس. أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعىن االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم 
رجة الثبات ة معينة وبالتايل كلما زادت دتغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها عدة مرات خالل فرتات زمني

واستقرار األداة كلما زادت الثقة فيه وقد اعتمد البحث الختبار ثبات أداة البحث على معامل إلفا كرونباخ" 
(Cronbach,s Alpha) والذي يأخذ قيمًا ترتاوح بني الصفر والواحد صحيح، فإذا مل يكن هناك ثبات يف ،

ل تكون مساويًة للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام يف البيانات فإن قيمة املعامل البيانات فإن قيمة املعام
تساوي الواحد صحيح. أي أن زيادة معامل إلفا كرونباخ تعين زيادة مصداقية البيانات، كما أن اخنفاض القيمة عن 

 لعبارات البحث:دليل على اخنفاض الثبات الداخلي. وفيما يلي نتائج اختبار الثبات  (0.60)
 

 ( نتائج معامل ألفا كرونباخ الختبار الثبات لعبارات البحث9جدول رقم )
 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات العبارات

 .0.1 20 عوامل الرضا الوظيفي
 0.88 20 إنتاج التمور

 0.80 2 مستوى الرضا الوظيفي
 1..0 22 إجمالي العبارات

 م.1023إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية : المصدر
( وتعىن هذه القيم توافر درجة عالية %30أكرب من ) ( نتائج اختبار الصدق جلميع عبارات لدراسة.من اجلدول )

( 1..0جدا" من الثبات والصدق جلميع حماور البحث حيث بلغت قيمة الفا كرونباخ للمقياس الكلى حملاور البحث )
تتمتع بالثبات  ()محاور البحثرتفع ومن مث ميكن القول بأن املقاييس اليت اعتمد عليها البحث لقياس وهو ثبات م

 الداخلي لعباراهتا مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف البحث وحتليل نتائجها.
 خامسا: أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في البحث:

 ختبار فروض البحث، متَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:لتحليل البيانات وا
 ألسئلة االستبانة وذلك باستخدام كل من: (Reliability Test)( إجراء اختبار الثبات 0) 
 /اختبار الصدق الظاهري. )ب(. اختبارات الصدق والثبات:أ 

                                                           

 م.2.82، 2ضة العربية، القاهرة، ط، عز عبد الفتاح، دار النهSPSS( مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام 29)
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 من خالل:: وذلك لوصف خصائص مفردات عينة البحث أساليب اإلحصاء الوصفي(  1)
ى عبارات وذلك للتعرف على التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عل لعبارات فقرات االستبانة التوزيع التكراري:أ/  

 فروض البحث.
: مت اعتماد هذا األسلوب اإلحصائي لوصف أراء أفراد العينة حول متغريات البحث الوسط الحسابي الموزونب/ 

املركزية، وهو يعد حالة خاصة من الوسط احلسايب املرجح عندما ينظر إىل كافة املفردات  باعتباره أحد مقاييس النزعة
 بنفس األمهية )الوزن(.

مت استخدام هذا املقياس ملعرفة مدى التشتت يف أراء املستجيبني قياسا" بالوسط احلسايب ج/االنحراف المعياري: 
 املرجح. 

ام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث عند مستوى ومت استخدلداللة الفروق:  (f)( اختبار 1) 
)وجود فروق ذات داللة  %2( احملسوبة عند مستوى معنوية أقل من f)ويعىن ذلك أنه إذا كانت قيمة  %2معنوية 

 إحصائية. فذلك معناه عدم وجود فروق ذات داللة %2عند مستوى معنوية أكرب من  (f)معنوية(. إما إذا كانت قيمة 
ومت استخدام حتليل االحندار )البسيط واملتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث. ( تحليل االنحدار: 4) 

 وذلك من خالل املؤشرات اإلحصائية التالية:
ه توهو مؤشر إحصائي يستخدم لتحديد نوع ودرجة العالقة بني املتغريات وكلما اقرتبت قيم (R)/ معامل االرتباط 2

من الواحد الصحيح دل ذلك على قوة العالقة وكلما اقرتبت قيمته من الصفر دل ذلك على ضعف العالقة بني 
املتغريات، كما أن إشارة معامل االرتباط تدل على نوع العالقة، فإذا كانت فاإلشارة املوجبة تدل على وجود ارتباط 

 طردي واإلشارة السالبة تدل على وجود عالقة عكسية.
للتعرف على قدرة النموذج على تفسري العالقة بني املتغريات فكلما اقرتبت قيمته من الواحد  (R2)/ معامل التحديد 1

لتفسريية للمتغريات االصحيح دل ذلك على جودة توفيق العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع وبالتايل تزداد القوة 
املستقلة والعكس هو الصحيح فكلما اقرتبت قيمته من الصفر دل ذلك على عدم جودة توفيق العالقة بني املتغريات 

 املستقلة واملتغري التابع.
مة للمعل (Prob)لقياس أثر العالقة بني املتغريات ووفقا" هلذا االختبار يتم مقارنه القيمة االحتمالية  (T)/ اختبار 6

( يتم قبول فرض العدم وبالتايل تكون 0.02فإذا كانت القيمة االحتمالية أكرب من )%2املقدرة مع مستوى املعنوية 
املعلمة غري معنوية إحصائيا" ويدل ذلك على )عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات( إما إذا كانت 

عدم وقبول الفرض البديل ويدل ذلك على )وجود عالقة ذات ( يتم رفض فرض ال0.02القيمة االحتمالية أقل من )
 داللة إحصائية بني املتغريات موضع البحث(.
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 تقل. معامل االحندار ملعرفة التغري املتوقع يف املتغري التابع بسبب التغيري يف املتغري املس (B)/ يتم االعتماد على قيمة 2
 مل يف الدالة.للتعرف على معنوية مجيع املعا F  / اختبار    2

 سادسا: عرض وتحليل نتائج البحث: 
يهدف الباحث من حتليل البيانات األساسية تقدمي إحصاءات" وصفيا" للبيانات األساسية. يعكس األمهية النسبية 

 لعبارات البحث ومن مث مناقشة فروض البحث وذلك على النحو التايل:
  التحليل اإلحصائي الوصفي حملاور البحث فيما يلي جدول يوضح اإلحصاء الوصفي لمحاور البحث:

 المحور األول: عوامل الرضا الوظيفي:
 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات محور عوامل الرضا الوظيفي01جدول رقم )

االنحراف  العبارات
 المعياري

األهمية  المتوسط
 النسبية

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 2 عالية جدا %87.4 4.37 0.721 . هل أنت راض عن أدائك الوظيفي 2
 . أشعر بالرضا عن فرص الرتقية واليت تعتمد على معايري1

 واضحة
 7 عالية 79.6% 3.98 0.926

 10 عالية %73.2 3.66 1.09 . أشعر باألمان الوظيفي يف املصنع 6
. الفرصة متاحة يل للتدريب الذي يؤهلين يف تطوير 2

 عملي
 9 عالية 75.6% 3.78 1.06

 3 عالية جدا %87.0 4.35 0.669 بالرضا التام من تعامل رئيسي املباشر معي. أشعر 2
. حتققت التوقعات اليت كنت آمل فيها عند االلتحاق 3

 بالعمل
 8 عالية 77.6% 3.88 1.11

 1 عالية جدا %87.6 4.38 0.626 . أشعر بقدر كبري من االنسجام مع زمالء العمل1
 4 عالية جدا %86.2 4.31 0.793 زمالء العمل مصدراً كبرياً للرضا عن العمل. يعترب 8
 6 عالية جدا %82.6 4.13 1.01 . متدين اإلدارة باملعلومات الالزمة ألداء العمل.

. تشجع اإلدارة العليا اآلراء واألفكار اليت تؤدي إىل 20
 زيادة اإلنتاج

 5 عالية جدا 83.2% 4.16 0.912

  عالية جدا %81 4.05 0.914 اإلجمالي
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 66 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 ( ما يلي:20يتضح من اجلدول رقم )
تدل وهذه النتيجة ( 3)يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي التي تعبر عن عوامل الرضا الوظيفي / أن مجيع العبارات 2

ي يف اجملتمع مجيع العبارات اليت تعرب عن عوامل الرضا الوظيف على موافقة أفراد العينة مبستوى موافقة مرتفعة جدا على
( وأمهية نسبية 22..0( وباحنراف معياري )2.02موضع البحث حيث حققت مجيع العبارات متوسطا" عام مقداره )

(82.% ) 
يث جاءت يف املرتبة األوىل ح ()أشعر بقدر كبير من االنسجام مع زمالء العمل / ويالحظ من اجلدول أن العبارة1

( بأمهية نسبية مرتفعة جدا حيث 0.313( باحنراف معياري )2.68بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
( 2.61ايب )حس( مبتوسط هل أنت راض عن أدائك الوظيفي( %. تليها يف املرتبة الثانية العبارة )81.3بلغت )

 ( %. 81.2( وبأمهية نسبية )0.112واحنراف معياري )
( وباحنراف 6.33( حيث بلغ متوسطها )أشعر باألمان الوظيفي في المصنع/ أما املرتبة األخرية فقد جاءت العبارة )6

  .( %16.1( وأمهية نسبية بلغت ).2.0معياري )
 

 المحور الثاني: إنتاج التمور:
 حصاء الوصفي لعبارات محور إنتاج التمور( اإل00جدول رقم )

االنحراف  العبارات
 المعياري

األهمية  المتوسط
 النسبية

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 3 عالية جدا %81.1 4.36 0.722 . الرضا الوظيفي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج2
 10 عالية جدا 81.0% 4.10 0.960 . تعتمد الرتقية إىل حد كبري على إنتاج املوظف1
 7 عالية جدا %82.0 4.25 0.750 . رئيسي املباشر راض عن إنتاجي6
 4 عالية جدا 81.0% 4.35 0.962 . مستوي اإلنتاج العام يف ازدياد2
. هل تعتقد أن إنتاجيتك بالعمل ميكن أن تتأثر بظروف 2

 العمل احمليطة بك
 5 عالية جدا 83.8% 4.34 0.818

 6 عالية جدا 83.2% 4.32 0.770 تعتقد أن إنتاجيتك يف العمل تؤثر على رضاك. هل 3
 2 عالية جدا %0..8 4.45 0.667 . ميكنك زيادة إنتاجيتك إذا زاد رضاك عن العمل مستقبالً 1
 1 عالية جدا 8..8% 4.49 0.601 . هل ترى أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج 8
 9 عالية جدا %86.0 4.15 0.912 طبيعة العمل مع املؤهل الذي أمحله. تتناسب .
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 8 عالية جدا 86.8% 4.19 0.887 . ما هو تقييم رئيسك املباشر إلنتاجيتك20
  عالية جدا 84.4% 4.22 0.835 اإلجمالي

 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر
 ( ما يلي:22اجلدول رقم )يتضح من 

وهذه النتيجة تدل على  (3)متوسطها عن الوسط الفرضي  التي تعبر عن إنتاج التمور يزيد/ أن مجيع العبارات 2
موضع البحث  مجيع العبارات اليت تعرب عن إنتاج التمور يف اجملتمع موافقة أفراد العينة مبستوى موافقة مرتفعة جدا على

 ( %.82.2( وأمهية نسبية )0.862( وباحنراف معياري )2.11ت متوسطا" عام مقداره )حيث حققت مجيع العبارا
لغ ( جاءت يف املرتبة األوىل حيث بهل ترى أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج (/ ويالحظ أن العبارة1

مرتفعة حيث بلغت  ( بأمهية نسبية0.302( باحنراف معياري ).2.2متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
مبتوسط  (يمكنك زيادة إنتاجيتك إذا زاد رضاك عن العمل مستقبالً ( %. تليها يف املرتبة الثانية العبارة )8..8)

 ( %. .8( وبأمهية نسبية )0.331( واحنراف معياري )2.22حسايب )
لغ متوسطها ( حيث بالموظف تعتمد الترقية إلى حد كبير على إنتاج/ أما املرتبة األخرية فقد جاءت العبارة )6
  ( %81( وأمهية نسبية بلغت )30..0( وباحنراف معياري )2.20)

 المحور الثالث: مستوى الرضا الوظيفي:
 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات محور مستوى الرضا الوظيفي05جدول رقم )

االنحراف  العبارات
 المعياري

األهمية  المتوسط
 النسبية

مستوى 
 الموافقة

 الترتيب

 2 عالية جدا %82.8 2.12 18..0 . مستوى رضاك الوظيفي 2
 2 عالية %18.8 2..6 2.08 . مستوي رضاك عن تلقيك لفرص التدريب يف العمل1
 6 عالية %3..1 8..6 2.21 . مستوى رضاك عن طرق تقومي األداء6
 1 عالية جدا %82.1 2.03 .0.83 . تقييمك ملستوي الرضا الوظيفي للعاملني باملصنع2

  عالية جدا %82.1 2.03 2.02 اإلجمالي
 م.1023: إعداد الباحث من نتائج البحث امليدانية المصدر

 ( ما يلي:21يتضح من اجلدول رقم )
وهذه النتيجة ( 3) يزيد متوسطها عن الوسط الفرضيالتي تعبر عن مستوى الرضا الوظيفي / أن مجيع العبارات 2

ا الوظيفي يف مجيع العبارات اليت تعرب عن مستوى الرض تدل على موافقة أفراد العينة مبستوى موافقة مرتفعة جدا على
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( وأمهية 2.02( وباحنراف معياري )2.03اجملتمع موضع البحث حيث حققت مجيع العبارات متوسطا" عام مقداره )
 ( %.82.1نسبية )

( جاءت يف املرتبة األوىل حيث بلغ متوسط إجابات أفراد وى رضاك الوظيفيمست (/ ويالحظ من اجلدول أن العبارة1
( %. تليها يف املرتبة 82.8( بأمهية نسبية مرتفعة حيث بلغت )18..0( باحنراف معياري )2.12العينة على العبارة )

احنراف معياري ( و 2.03( مبتوسط حسايب )تقييمك لمستوي الرضا الوظيفي للعاملين بالمصنعالثانية العبارة )
 ( %. 82.1( وبأمهية نسبية ).0.83)
ث بلغ متوسطها ( حيمستوي رضاك عن تلقيك لفرص التدريب في العمل/ أما املرتبة األخرية فقد جاءت العبارة )6
  .( %18.8( وأمهية نسبية بلغت )2.08( وباحنراف معياري )2..6)
 
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بفروض البحث: (2)

 رضية األولى:الف
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور بمحافظتي ينص الفرض األول على )

 (. وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث حتليل االحندار لتحديد العالقة السببية بني املتغري املستقلالغاط والزلفى
دير اإلحصائي ظيفي( واملتغري التابع وميثله )إنتاج التمور(. وباستخدام طرق التقوالذي ميثله يف الفرضية )عوامل الرضا الو 

 مت احلصول على نتائج التحليل املوضحة يف اجلدول التايل:
 نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور ( 26جدول رقم )

معامالت  الفرضية االولى
 (B)االنحدار 

اختبار 
(T) 

 مستوى المعنوية

 0.000 8.02 0.23 العالقة بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور

  0.32 (R)معامل االرتباط 

 0.21 (R2)معامل التحديد 
F 32.8 

Sig F 0.000 

 م.1023إعداد الباحث من نتائج حتليل البحث امليدانية : المصدر
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 (:26يتضح من اجلدول رقم )
لك من خالل قيمة ويتضح ذبني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور يف اجملتمع موضع البحث /هنالك ارتباط طردي 2

 وذلك على النحو التايل: (B)وقيمة معامل االحندار( R)معامل االرتباط 
إنتاج ضا الوظيفي و ( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بني عوامل الر 0.32* بلغت قيمة معامل االرتباط )

( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود ارتباط طردي بني عوامل الرضا 0.23التمور. كما بلغت قيمة معامل االحندار )
 الوظيفي اإلنتاج.

( 21. كما تشري نتائج التقدير إىل أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر يف إنتاج التمور يف اجملتمع موضع البحث بنسبة )1
 .% 28( بينما تؤثرا ملتغريات األخرى بنسبة 0.21ت قيمة معامل التحديد )حيث بلغ %
. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور وفقا" 6

ة بني موضع البحث ( احملسوبة ملعامل العالقtحيث بلغت قيمة ) (%5)عند مستوى معنوية  (F)واختبار  (t)الختبار 
( ومجيع قيم مستوى 0.000( مبستوى معنوية )32.8) (F)( وبلغت قيمة 0.000( مبستوى داللة معنوية )8.02)

وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشري إىل وجود عالقة  .%5املعنوية أقل من مستوى املعنوية 
 إحصائية بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور.ذات داللة 

وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية البحث األولى بوجود 
 عالقة ذات داللة إحصائية بين عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج التمور في محافظتي الغاط والزلفى.

 الفرضية الثانية:
. (تؤثر العوامل الديمغرافية على اإلنتاج بمصانع التمور في محافظتي الغاط والزلفىض الثاين على )ينص الفر 

( يف تصورات أفراد العينة عن One Way A nova)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
 لداللة الفروق. فيما يلي مناقشة عناصر الفرضية: Fالعالقة بني العوامل الدميغرافية وإنتاج التمور مت استخدام اختبار   
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لتصورات المبحوثين للعالقة بين العوامل الديمغرافية  (F)يوضح نتائج تحليل اختبار (22فيما يلي جدول رقم )
 وإنتاج التمور 

مستوى  (F)قيمة  العالقة بين العوامل الديمغرافية واإلنتاج
 المعنوية

 الداللة

 جود فروق و  0.002 5.30 / العمر2
 وجود فروق  0.049 3.12 / احلالة االجتماعية1
 وجود فروق  0.040 4.15 / املستوى التعليمي6
 وجود فروق  0.006 3.72 / سنوات اخلربة2
 عدم وجود فروق 0.662 0.414 / الدرجة الوظيفية2
 عدم وجود فروق 0.115 2.52 / اجلنسية3

 م.1023الباحث من نتائج حتليل البحث امليدانية إعداد : المصدر
 ما يلي: (F)( من خالل قيمة 22يتضح من اجلدول رقم )

( مبستوى داللة 2.60) F/ وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري العمر حيث بلغت قيمة   2
= 0.02جة تعترب معنوية عند مستوى داللة )( وهذه النتي0.02( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية ).0.00معنوية )

اج (، مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف إجتاه أفراد عينة البحث حول إنت
 سنة(. 20-62التمور تعزى ملتغري العمر ولصاحل الفيئة العمرية )

( مبستوى 6.21) Fر ومتغري احلالة االجتماعية حيث بلغت قيمه / وجود فروق ذات دالله إحصائية بني انتاج التمو 1
( وهذه النتيجة تعترب معنوية عند مستوى داللة 0.02( وهى قيمة أقل من مستوى املعنوية ).0.02داللة معنوية )

(0.02 =مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف اجتاه أفراد ع ،)نة البحث ي
 حول انتاج التمور تعزى ملتغري احلالة االجتماعية ولصاحل )املتزوجني(.

( مبستوى 2.22) F/ وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري املستوى التعليمي حيث بلغت قيمه 6
معنوية عند مستوى داللة  ( وهذه النتيجة تعترب0.02( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية )0.020داللة معنوية )

(0.02 =مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف اجتاه أفراد عينة البحث ،) 
 حول إنتاج التمور تعزى ملتغري املستوى التعليمي ولصاحل )املستوى التعليمي اجلامعي(.

( مبستوى 6.11) Fتمور ومتغري سنوات اخلربة حيث بلغت قيمه / وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج ال2
( وهذه النتيجة تعترب معنوية عند مستوى داللة 0.02( وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية )0.003داللة معنوية )
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(0.02 =مما يقتضي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق يف اجتاه أفراد عين ،)البحث  ة
 سنة فأكثر سنة( 10حول إنتاج التمور تعزى ملتغري اخلربة ولصاحل سنوات اخلربة )

F (0.222 )/ عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري الدرجة الوظيفية حيث بلغت قيمه 2
نتيجة تعترب غري معنوية عند ( وهذه ال0.02( وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية )0.331مبستوى داللة معنوية )

(، مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف اجتاه أفراد عينة البحث = 0.02مستوى داللة )
 حول إنتاج التمور تعزى ملتغري الدرجة الوظيفية.

( مبستوى 1.21) F   / عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري اجلنسية حيث بلغت قيمه3
( وهذه النتيجة تعترب غري معنوية عند مستوى 0.02( وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية )0.222داللة معنوية )

(، مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف اجتاه أفراد عينة البحث حول إنتاج = 0.02داللة )
 التمور تعزى ملتغري اجلنسية.

ع التمور في تؤثر العوامل الديمغرافية على اإلنتاج بمصانا تقدم نستنتج أن فرضية البحث الثانية واليت نصت: )ومم
ليمي ( يعترب فرض مقبول لكل من املتغريات الدميغرافية )العمر، احلالة االجتماعية، املستوى التعمحافظتي الغاط والزلفى

 لكل من املتغريات الدميغرافية )الدرجة الوظيفية واجلنسية(.وسنوات اخلربة( بينما ال يعترب فرض مقبول 
 الفرضية الثالثة:

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور بمحافظتي وينص الفرض الثالث على )
ة بني املتغري املستقل ببي(. وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث حتليل االحندار لتحديد العالقة السالغاط والزلفى

 والذي ميثله يف الفرضية )مستوى الرضا الوظيفي( واملتغري التابع وميثله )إنتاج التمور(.
 وباستخدام طرق التقدير اإلحصائي مت احلصول على نتائج التحليل كما هو موضح يف اجلدول التايل: 
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 نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور ( 22جدول رقم )
مستوى  (T)اختبار  (B)معامالت االنحدار  الفرضية الثالثة

 المعنوية
 0.000 22.03 0.11 العالقة بني مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور

  .0.1 (R)معامل االرتباط 
 0.31 (R2)معامل التحديد 

F 3..3 

Sig F 0.000 

 م1023إعداد الباحث من نتائج حتليل الدراسة امليدانية املصدر: 
 (:22يتضح من اجلدول رقم )

ح ذلك من خالل ويتضبني مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور يف اجملتمع موضع الدراسة /هنالك ارتباط طردي 2
 وذلك على النحو التايل: (B)وقيمة معامل االحندار (R)قيمة معامل االرتباط 

( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بني عوامل الرضا الوظيفي وإنتاج .0.1* بلغت قيمة معامل االرتباط )
 ( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود ارتباط طردي بني عوامل الرضا0.11التمور. كما بلغت قيمة معامل االحندار )

 الوظيفي اإلنتاج.
( 31. كما تشري نتائج التقدير إىل أن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر يف إنتاج التمور يف اجملتمع موضع الدراسة بنسبة )1
 .%( 28( بينما تؤثرا ملتغريات األخرى بنسبة )0.31بلغت قيمة معامل التحديد ) %
قا" ئية بني مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور وف. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصا6

احملسوبة ملعامل العالقة بني موضع الدراسة ( t)حيث بلغت قيمة ( %5)عند مستوى معنوية ( F)واختبار  (t)الختبار 
قيم مستوى ( ومجيع 0.000( مبستوى معنوية )3..3) (F)( وبلغت قيمة 0.000( مبستوى داللة معنوية )22.03)

وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشري إىل وجود عالقة . %5املعنوية أقل من مستوى املعنوية 
 ذات داللة إحصائية بني مستوى الرضا الوظيفي وانتاج التمور.

لثالثة بوجود اوبناء على نتائج التحليل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة يتم قبول الفرضية الدراسة 
 عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الرضا الوظيفي وإنتاج التمور في محافظتي الغاط والزلفى.

 النتائج والتوصيات:
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 نتائج البحث:
أشارت نتائج البحث امليدانية إىل قبول فروض البحث وكذلك توصل الباحث إيل عدد من النتائج واليت ميكن مناقشتها 

 :على النحو التايل
 %( ..20سنة( حيث بلغت نسبتهم ) 20- 62أن النسبة الكربى من أفراد العينة تراوح أعمارهم ما بني ) -2

( % أما املرتبة األخرية فكانت 62.2سنة( بنسبة ) 60اىل  10وتأتى يف املرتبة الثانية الفئة العمرية ما بني )
ن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما ( %. وعلية يتضح أ2.6سنة( بنسبة ) 20الفئة العمرية )أكثر من 

( سنة مما يدل على نضج أفراد العينة وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها. 20-62بني )
 واملستقبل املشرق للمصانع.

لنسبة تدل ( % من إفراد العينة الكلية وهذه ا..22أن غالبية أفراد العينة من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم ) -1
 على استقرار أفراد العينة مما ينعكس ذلك على أدائهم.

( وباحنراف 2.03أن مجيع العبارات اليت تعرب عن مستوى الرضا الوظيفي حققت متوسطا" عام مقداره ) -6
 ( %. 82.1( وأمهية نسبية )2.02معياري )

تفعة ء العمل وذلك بأمهية نسبية مر أشارت نتائج الدراسة امليدانية أنه يوجد قدر كبري من االنسجام مع زمال -2
 ( %. 81.3جدا حيث بلغت )

 ( %. 8..8أثبت البحث إن عوامل الرضا الوظيفي تؤثر على اإلنتاج بأمهية نسبية مرتفعة حيث بلغت ) -2
( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بني عوامل الرضا الوظيفي 0.32بلغت قيمة معامل االرتباط ) -3

( وهذه القيمة املوجبة تدل على وجود ارتباط طردي 0.23ر. كما بلغت قيمة معامل االحندار )وإنتاج التمو 
 بني عوامل الرضا الوظيفي اإلنتاج.

أثبت البحث أن العوامل الدميغرافية تؤثر على اإلنتاج يف مصانع التمور يف حمافظيت الغاط والزلفى لكل من  -1
كل من   جتماعية، املستوى التعليمي وسنوات اخلربة( بينما ال تؤثر علىاملتغريات الدميغرافية )العمر، احلالة اال

 املتغريات الدميغرافية )الدرجة، الوظيفية اجلنسية(.
F (0.222 )عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بني إنتاج التمور ومتغري الدرجة الوظيفية حيث بلغت قيمه  -8

( وهذه النتيجة تعترب غري معنوية 0.02مستوى املعنوية )( وهي قيمة أكرب من 0.331مبستوى داللة معنوية )
(، مما يقتضي قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق يف اجتاه أفراد = 0.02عند مستوى داللة )

 عينة البحث حول إنتاج التمور تعزى ملتغري الدرجة الوظيفية.
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 توصيات البحث:

 ة يوصي الباحث مبا يلي:استناداً على مناقشة النتائج السابق
 ضرورة االهتمام بالرضا الوظيفي وعوامله ألثره على رفع إنتاج العاملني وبالتايل إنتاج املصانع. -2
االهتمام بتعني املوظفني الشباب الذين هم يف مدخل حياهتم العملية وتدريبهم واحملافظة عليهم لضمان  -1

 استمراريتهم ووالئهم.
 معرفة عوامل الرضا الوظيفي ملا هلا من دور هام يف أداء العاملني وبالتايل أداء املصانع. -6
مبا أن الكادر البشري هو العمود الفقري لذا جيب االهتمام به من حيث تدريبه تدريباً مواكباً لتقنيات التصنيع  -2

 بية.احلديثة وتكثيف الدورات الداخلية واخلارجية والرتكيز على الورش التدري
ألن لتقييم أداء العاملني دوراً مهماً لإلدارة والعاملني معاً جيب االهتمام به وأن توليه اإلدارة اهتماماً كبرياً وعليها  -2

متابعة كيفية وطرق تقييم أداء العاملني وذلك بتكوين فريق عمل متخصص يف تقييم أداء العاملني مستخدماً 
 أحدث الطرق الوسائل العلمية.

 لتعاقدات طويلة األجل حىت يشعر العاملني باألمان الوظيفي.أن تكون ا -3
جيب أن تكون تقارير األداء عبارة عن تقومي وتقيم حقيقي عملي وعلمي ألداء العاملني وذلك ملعرفة نقاط  -1

 القوة يف العامل ودفعه جتاهها ومعرفة نقاط الضعف وتقوميه فيها بأخذ سياسة الثواب والعقاب. 
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